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i / Oda / Firmanin Adi veya Ticarct Onvani - Kfl§e/lmza

Ek : Teknik §artname
Satmalmanm Yapilacagi Birim: TUTAK DEVLET HASTANESl

Malzemeler siparijten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri iiperisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
Malzemenin ?artnameye uygunlugunun degerlendinlmesi igin idarenin talep elmesi durumunda nurnune verilecektir.
Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
Teklif edilen malzemelehn "T.C.IIa? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedllerek onaylanmis uriin numarasi (barkod) olmahdir.
Teklif edilen urunlerin onaylanmi^ urun numarasi (barkodu) lisle halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazih talebi uzerine en ge? 180 gun

ginde YCikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
Teknik §artname ektedir.
En geg 3 (u?) gun igerisinde faturasi kuruma ula$tinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflann hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddelen kabu! etmis sayilir.

Adrcs:Van Yolu Uzcri Jandarma Karakol Kumulanligi Yam
Tclefon: 04724112005 Faks: 04724112083
C-Posta: tutak.satinalma@hotnmil.com Web:

l lgi l i Ki^i : Ay?c BALTA -
tutak.satinalma@hotmail.com



T.C.
SAGLIKBAKANLIGI

AGRI iL SAGLIK MUDlIRLlIGll
TUTAK DEVLET HASTANESl

1 Y1LLIK ASANSOR BAKIM TF.KMK SARTNAMF.SI

JSJN TARIF1:
Tutak Devlet Hastanesine ait asansorlerin 1 y i l sure i le ayda bir olmak iizcrc 12 ayhk periyodik bakim ve

onanmlannin yapilmasi isinin, asagida be l i r t i ld ig i sekilde yiikleniei firma tarafindan yapilmasi isidir.
Bakimlar tek asansor bak imi yapilacaktir .

MADDE 1:
Ayhk hakimlarda idarc tarafindan \ a p t i n l m a s i istenen; hak im, lemi / l ik \  kontroller a^agida hc l i r t i l en

l"l jeriyodik l iakim l:,saslan " dahilinde yap i lacak t i r .

TAHRJKSiSTEMJ;
A.C. tahrik motor yataklannin kontrolii, yag i k m a l i n i t i yap i lmas i .
A.C. tahrik motor i g i n i n clektrik suptirgesi ile temizlenmesi.
Talirik ve yardimci kasnaklann kontrolii, tahrik makines i yag in in degi^t i r i lmesi .
Tahr ik makinesi karsi \a tagmm kontrolii ve yag i k n i a l i .
Tako jenerator komi i r le r in in kontrolii ve l emi / l ig i .
Makine dairesinin t e m i / l i g i n i n yap i lmas i .

KUMANDATABLOSU:
Table igindeki ciha/larm ve digeraksami elektrik siipiirgesi ile temizlenmesi.
1 ablolarimn filtrelerinin temizlenmesi (varsa)
Termik ve mekanik salterlerin kontro l ler in in yapi lmasi .

KATKAPILAHI:
Kat kapilarmm her katta cahsma kontro l i in i in yapi lmasi .
Kapi larm ki l i t , kontak, aski makarasi \e ha la t l a rmm kontrol i ini in yapi lmas i .

I Kat kapi lanmn ray. esik ve aksesnarlanmn genel t emizhgin in yapi lmasi .

KABlN VE AKSESUARLARI:
Kapi makine ve motoru ile kab in iislii aksesuarlarm t emi / l i g i .
Oto. Kapi Mak. Motoru yataklannin yag kontrolii.
Oto. Kapi Mak. Motoru kayis. halat ve kon tak l ann in kontrolii .
Fotosel detekttir ve emniyct e i tasmin Ibnksiyon kontrolii .
Kapi s ikis l i rma. parasiit ve diger emnive l kon lak lanmn kont ro l i i .
Kabin paten ve ki lavuz teker lekler in in kontrolii ve ayan.
Kabin taban kontaklannin kontrolii.
Kabin iei kumanda, aydmlatma, havalandirma sistemlerinin kontrolii.
Kabin iistii saptirma kasnagimn (varsa) yataklannin yaglanmasi.
Kabin ici diafon, alarm ve teletbn sistemlerinin kontrolleri.

KUYU UNJTELERJ VE RAYLAR:
Kuyudaki elek. Nihayet ve kontrol sa l ter inin kontroli i .
Kabin ve karsi agirhk raylanmn gaz ile temizlenmesi, gerekiyorsa >aglanmaM.
Ray, konsol, mesnet ve aksesuarlarm temi/lenmesi.
Kuyu d ib in in temizl iginin yapi lmasi .
Denge zinci r i ve kasnagimn (varsa) kontrolii ve ya tak lann in yaglanmasi .
Hidrolik tampt>nlar (varsa) yag i k m a l i .
Kuvu avdmiatmasmm kontrolii.



Kuyn dibi stop sal ter ler inin ve regulator kontaklarmm kontrolii .
Kar^i ag i r l ik paten veya ki lavuz tekerleklerinin kontrolii.
Karsi agir l ik saptirma kasnagmm (varsa) yataklanmn yaglanmasi.

CELJK HALATLAR:
halat baglanti noktalarinin kontroliiniin yapilmasi.
halatlann (tipine gore) gerekivorsa yaglanmasi.

DIS KUMANDA:
Uis kumanda fonksiyon kontroliiniin yapi lmasi
Dis kumanda dtigmeleri, ok, gonk, s inya l ve di j i ta l panc l l e r in in kontrolii .

HIZREGULATORU:
Regiilatorlerde kontak, halat ve cahsma kontrollerinin yapilmasi.
Kabin ve karsi agirlik hiztestinin yapilmasi.

MADDE 2:^A.ylik bakim ve onannilurda firmanin uymasi gereken kut-all;it:
Ihale siiresi, ihale tarihinden itibaren bir y i l d i r . "Idare" Asansorlerin bak imlan ; ayda bir defa olmak ii/ere. her a\n

ilk haftasi "Idarenin" t ekn ik personeli nezaretinde "Yiiklenici" firma tarafindan \apilaeak. "Bakim (^izelgeleri" iki niisha
olarak hazirlanacak ve "Idare" personeli ile "yiiklenici" firmanin bakim teknisyeni tarafindan imzalanacak. Bakim
cizelgesinin imzah bir niishasi "Idareye" verilecek, diger niishasi da "yiikleniciye" verilecek.

^"Yiiklenici", sozlesme yaptigi yil icerisinde asansorlerin. asgari her ay bir defa olmak iizere, yi lda toplam on iki defa
bakimim yapmak zorundadir. Biitiin bakim ve onanmlar normal mesai g i in ler in in normal mesai saatlerinde \api lacakt i r .
Mesai saatlcri dis.mda, resmi ve bayrnni tat i l ler inde kes inl ik le bakima gelinmeycccklir .
Bakim zamamni disinda i^ikabilecek muhteme! bir anza halinde. bu durum "Idarenin" \ e tk ih t e k n i k personeli tarafindan
dcrhal "Yiiklenici" firmaya bildir i lecek, mesai saatleri dah i l i nde olmak ii/ere. " > u k l e n i c i " firma ihban a ld ik tan sonra en
get; 3 saat icerisinde i$ yerine gelerek asansoriin an/asmi gidcrme cahsmasma baslayacaklir. Asansoriin an/asmm,
"Yiiklenicimden kavnaklanan bir kusurdan ileri gelmemis., belli bir nedenden dolayi giderilememesi, uzun siireli hallerde
"Yiiklenici" durumu "idareye" bildirecek ve ek stire talebinde bulunacakt i r . "Yiiklenicinin" "idare" tarafindan yapilacak
an/a ihbarlanna beliitilen siirede, iig kere icap etmemesi hal inde "Idare" "Sozlcsme\ tek tarafii olarak feshedebil i r .
Parca degistirilmcsine ihtiyac gostermeyen normal anzalann gidebilmcsi bakim iicretine dah i l olup, "Yiiklenic i" aynca bir
iicret talebinde bulunniayacaktir.

Asansorlerde meydana gelen herhangi bir an/a veya diger nedenlcrdcn dola \  personel. hasta \ e > a hasta
yakinlanmn ka/a gecirmesi, yaralanmasi vb. magduriyetlcrinin olusmasi durumunda sorumlu ilgili firma olacaktir.
Merkezimiz idaresi tarafindan bakimm yetersiz gortildugii ve\ s.artname kuru l l anmn i h l a l i durumlannda sozlesme tek
tarafii olarak feshedilebileeektir. Fesih durumu ilgili firmaya yazih olarak bildirilecektir. Fesih tarihinden itibaren
meydana gelecek aksi durumlardan firma sorumlu tutulmayacaktir.

Asansorlerin yeniden yapilmasi veya degistirilmesi gerekecek parcalar hakkinda asagidaki sekil uygulanacakt i r .
a)Degistirilmesi gerekli pargalar once "Yiiklenici firma tarafindan bakim onanm raporu dii/enlendikten sonra

|"Hastane idaresi tarafindan satin alma boyutuna getirilir mal/emenin a lmmasindan sonra yi iklenici t lrma tarafindan
iicretsiz parga degistirilme islemi yapilacaktir.

b)Belirtilen isler yapihrken. "Yiiklenici" tarafindan \api lan isin c ins in i , cahsi lan siircyi b i ld i ren .> ( i ic) kop\ahk is
fisi tan/im edilecek. is.in bitiminde imzah bir kopyasi "Hastanc idaresino" birakllacak, 2.kopyasi satin alma bir imine hak
edis \apilabilmesi i^in birakdacak. "Hastane idaresi" tarafindan imzalanacak ohm iiciincu kopya da "Yiikleniciye" iade
edilecektir.

c)Tamiri rniimkiin olmayan parcalar bir tutanakla idareye tesl im edilecektir .
d)Asanso'rlerin bakinn "Yiiklenicinin" sorumlulugu al t inda oldugu miiddetye, hang i sartlar a l tmda \  her ne

sekilde olursa olsun, "Yiiklenicinin" haberi olmadan ve onayi almmadan. tcsisatm bakimi . an /a la r imn uider i ln ies i ic in
"Yuklenici" firma elemanlarmdan baska higbir kimse gorcvlcndirilme\'eccktii-. Aks i haldc. me\dana gelebilecek ka/a,
zarar ve ziyandan otiirii "Yuklenici" firma sorumlu degildir. Ancak. "idare" "Yiiklenicinin" sorumlu luk lann i yerine
getirmemesi halinde "Sozlesmeyi" tek tarafii olarak feshedebilir. "Yi iklenic inin" kesin teminati gelir kaydedilir ve bu
durumda idare baska bir "Yuklenici" ile yeniden so/lesjue yapabilir.

e) Yuklenici firma Asansorlerin ariza durumunda ya da pcriyodik bakimda degismesi gereken parcalarm listesini
hastane idaresine firmalarimn a^ik adres ya da kasesini tasiyan servis bakim belgeleriyle bildireccklerdir .

i) Yuklenici isin verildigi tarihten itibaren ilk on bes gun ic in de Asansorlerin ilk bak imlanm yapacak ve y i lhk
bakim takvimi diizenleyerek takip eden bakimlan a\  hangi giinlerindc \apacagini idaroye yazih olarak bi ldirecekt ir .

g) Anzah parcalarm yerinde tamir edilmesi. Yerinde t ami r i miimkiin degilse tiim n a k l i \  iicretleri t i rmaxa ait
olacaktir.

h)Asansorlerin bakim onanm ya da parga degisiminde dogacak kayip ve zararlar firmaya ait olacaktir.
i)Sonradan doldurularak gondcrilcn bakim ^ek listeleri kabnl cdilmeyecektir.



1
i)Yuklenici Firma, kurumun yedek parca teminini bildirmesini takip eden en gee iki (2) isgiinii isinde yedek

par^alan degistirecektir.
j)Degistirilen yedek parealarm anzah olanlannin tamami hastane teknik servisine teslim edilecektir.
k)Yiiklenici firma teknisyenleri, bakima ya da anzaya geldiginde hastane teknik servisi bilgisi dahil inde

miidahale edecektir.
IJTemin edilen parca ve sarf malzemeler firma tarafmdan cihaza iicretsiz takilacaktir.
m) Bakim sirasmda degistirilmesi gereken parcalarm yerine orijinal parcalar kullamlacaktir. Degismesi

gereken parca ve sarf malzemeler idare tarafmdan satin almacaktir.

MAUDE 3: "Yiiklenici" firmadan istenen belgeler.
1 )Bakimci firma ofduguna dair belgeler.
2)Asans6riin her tiirlii bakinimi ve anzasmi giderecek taahhiitname
3)Sanayi ve Ticaret Bakanligi'mn 20 Aralik 1995 tarihinde ve 22499 sayili Resmi Gazetede yaymlanan

"Asansor Yonetmeligi gereklerine dair belgeler {Biiro tescil ve satis sonrasi hizmet yeter l i l ik belgeleri)
4)Bu sartnamenin uygulanmasmda 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu ve 4735 sayih Kamu Ihale Sozlesmeleri

Kanunu ile Hizmet isleri genel §artnamesinde ve Ihale dokumanim olusturan belgelerde yer alan tammlar ge9erlidir.
5)Belirlenen bakim takvimi di§mda olusacak anza durumunda hastane telefon veya faksla anzayi bildirecek,

firma elemanlanmn kuruma gelmeleri il ici u<; (3) saat il disi ise oniki (12) saattir. Bu sure iklim sartlarmin normal
olmasi durumunda ge^erlidir.

6)iklim ve yol durumunun uygun olmadigi durumlarda arizaya 24 saat i9erisinde miidahale etmek zorundadir.
Anzanin acili yetine hastane idaresi (teknik servis sorumlusu, cihazi ku l l an ic i birim sorumlusu)karar verir.

7)Yiiklenici firma Asansorlerin uretici firmadan yetkili servis belgesine ve egitim sertifikasma sahip olmali ve
bu belgeleri teklifi ile beraber vermelidir.

8) Yiiklenici firma Asansorlerin tek yetkili servisi ise; tek yetkilisi oldugunu gosteren gerekli belgelerin
nushalanm teklifiyle birlikte sunacaktir. Tek yetkili servisi degil ise bu iste uzman olduklanni gosteren belgeleri ihale
amna kadar hazir bulundurmak zorundadir.

MADDE 4: Tutak Devlet Hastanesi

Ana Bina: 1 Adet 1600 kg 4 durak

Murat DlVARCi Sedat OZATAK A.Cengiz
Idari Mali kler MudiirU Elektrik Teknisyefti Teknisyen


